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Critérios de Avaliação – Inglês / 4º Ano
DOMÍNIOS/

TEMAS
PROCESSOS DE

RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DO PASEO

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Compreensão Oral
(25%)

Compreensão
escrita
(25%)

Produção/
Interação Oral

(25%)

 Questionário de
compreensão oral

 Questionário de
compreensão escrita

 Grelha de registo

 Apresentação oral

 Dramatização/role-
playing, interação

 Linguagens e
textos

 Informação e
Comunicação

 Pensamento
crítico e
pensamento
criativo

 Relacionamento
interpessoal

Desenvolvimento
Pessoal e
Autonomia

Conhecimento

Nível Muito Bom
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens
Essenciais:
 Escola e rotinas escolares; objetos pessoais; corpo humano; comida e

alimentação saudável; casa e cidade; animais; numerais cardinais até 100,
numerais ordinais nas datas; as horas; os cinco sentidos.

Aplica, sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema.
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo
horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.
Mobiliza e aplica, sempre com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais da
língua inglesa. Realiza corretamente todas as tarefas.

Nível Bom
Adquire, embora não de forma plena, todos conhecimentos e conceitos previstos nas
aprendizagens essenciais.
 Escola e rotinas escolares; objetos pessoais; corpo humano; comida e

alimentação saudável; casa e cidade; animais; numerais cardinais até 100,
numerais ordinais nas datas; as horas; os cinco sentidos.

Aplica, quase sempre de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema.
Relaciona, quase sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um
modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.
Mobiliza e aplica, quase sempre com correção, todas as estruturas lexicais e gramaticais
da língua inglesa.
Realiza, frequentemente, as tarefas de forma correta.

Nível Suficiente
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens
essenciais:
 Escola e rotinas escolares; objetos pessoais; corpo humano; comida e

alimentação saudável; casa e cidade; animais; numerais cardinais até 100,
numerais ordinais nas datas; as horas; os cinco sentidos.

Aplica, muitas vezes de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas
Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema.
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Produção/Interação
Escrita
(25%)

em trabalhos/
projetos, …

 Trabalho de
pesquisa/ Produção
de textos escritos

Relaciona, de forma eficaz, muitos conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal
e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar.
Mobiliza e aplica, com correção, a maioria das estruturas lexicais e gramaticais da
língua inglesa.
Realiza a maioria das tarefas de forma correta.

Nível Insuficiente
Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais:
 Escola e rotinas escolares; objetos pessoais; corpo humano; comida e

alimentação saudável; casa e cidade; animais; numerais cardinais até 100,
numerais ordinais nas datas; as horas; os cinco sentidos.

Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais
para resolução de situações-problema.
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical,
revelando dificuldade para o fazer numa perspetiva interdisciplinar.
Mobiliza e aplica, com correção, algumas estruturas lexicais e gramaticais da língua
inglesa. Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas.

Comunicação

Nível Muito Bom
Na comunicação oral e escrita:
Compreende, sem dificuldade, frases e textos muito simples.
Produz, sem dificuldade, um texto simples com vocabulário limitado.
Exprime-se sempre de forma adequada e clara, em diferentes contextos.
Interage, sem dificuldade, com os outros, utilizando expressões/ frases simples.
Demonstra autonomia na pesquisa, compreensão e partilha de resultados.
Comunica com sentido crítico e criatividade.

Nível Bom
Na comunicação oral e escrita:
Compreende, quase sempre sem dificuldade, frases e textos muito simples.
Produz, quase sempre sem dificuldade, um texto simples com vocabulário limitado.
Exprime-se quase sempre de forma adequada e clara, em diferentes contextos.
Interage, quase sempre sem dificuldade, com os outros, utilizando expressões/ frases
simples.
Demonstra quase sempre autonomia na pesquisa, compreensão e partilha de
resultados.
Comunica quase sempre com sentido crítico e criatividade.

Nível Suficiente
Na comunicação oral e escrita:
Compreende, com alguma dificuldade, frases e textos muito simples.
Produz, com alguma dificuldade, um texto simples com vocabulário limitado.
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Exprime-se, por vezes, de forma adequada e clara, em diferentes contextos.
Interage com os outros, com alguma dificuldade, utilizando expressões/ frases simples.
Demonstra, algumas vezes, autonomia na pesquisa, compreensão e partilha de
resultados.
Comunica, por vezes, com sentido crítico e criatividade.

Nível Insuficiente
Na comunicação oral e escrita:
Compreende, com dificuldades, frases e textos muito simples.
Revela dificuldades em produzir um texto simples com vocabulário limitado.
Exprime-se de forma pouco adequada e clara, em diferentes contextos.
Manifesta muitas dificuldades na interação com os outros, não conseguindo utilizar
expressões/ frases simples.
Demonstra pouca autonomia na pesquisa, compreensão e partilha de resultados.
Raramente comunica com sentido crítico e criatividade.

Participação

Nível Muito Bom
Na participação nas tarefas escolares:
Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência.
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando
um elevado espírito democrático.
Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva,
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.

Nível Bom
Na participação nas tarefas escolares:
Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência.
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus
pares.
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando
um elevado espírito democrático.
Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.

Nível Suficiente
Na participação nas tarefas escolares:
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência.
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito
democrático.
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Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos
de âmbito escolar.

Nível Insuficiente
Na participação nas tarefas escolares:
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.
Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes.
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas,
quer nos projetos de âmbito escolar.

Responsabilida
de

Nível Muito Bom
Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura
dos guiões pré-definidos.
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação
dos trabalhos/caderno diário.
Age sempre eticamente, respeitando os outros.
Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes
digitais.
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).

Nível Bom
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a
estrutura dos guiões pré-definidos.
Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a
apresentação dos trabalhos/caderno diário.
Age eticamente, respeitando os outros.
Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes
digitais.
Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras
de conduta da sala de aula.

Nível Suficiente
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos.
Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos
trabalhos/caderno diário.
Nem sempre age eticamente.
Nem sempre adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e
em ambientes digitais.
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Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de
conduta da sala de aula.

Nível Insuficiente
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a
estrutura dos guiões pré-definidos.
Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com
a apresentação dos trabalhos/caderno diário.
Age, por vezes, eticamente.
Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em
ambientes digitais.
Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e
as regras de conduta da sala de aula.


